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Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

Gminy Złotów Sp.z o.o.  

  
Złotów, dnia____________________ r.  

 
ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 
NIP: 767-15-68-292  
tel.    67 265 11 00      
fax:   67 265 11 00 
www.zwikgz.pl 
 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY  
osób zamieszkałych w budynkach wielolokalowych 

 

 Na podstawie art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

wnoszę o zawarcie umowy: 

 zaopatrzenia w wodę, 

 odprowadzania ścieków bytowych/przemysłowych*. 

 

DANE WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY  
1. Imię i  nazwisko*:_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Adres siedziby*/ adres zamieszkania* :  _________________________________________________________________ 

Adres do korespondencji:  _____________________________________________________________________________ 

Tel. kontaktowy: ____________________ Adres e-mail: ____________________________________________________ 

DANE NIERUCHOMOŚCI POBORU WODY I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

2. Adres: __________________________________________________________________________________ 

 

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA (PEŁNOMOCNIK): 

3. Imię i nazwisko _________________________________Tel. kontaktowy**:__________________________________ 

4. Przeznaczenie wody na cele4. Rodzaj upoważnienia:____________________________________ NR:_________________________________  
 
 

 

 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie - siedziba: 77-400 Złotów, ul. Leśna 7 (ZWiKGZ) informuje, że 

jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/pismem (dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych: zwik@zwikgz.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez ZWiKGZ w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu 

wniosku/pisma, w tym obowiązków prawnych ciążących na ZWiKGZ, wykonania przez ZWiKGZ zadania realizowanego w interesie 

publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez ZWiKGZ działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez ZWiKGZ 

działań związanych z przedmiotem wniosku/pisma. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich 

sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: zwik@zwikgz.pl, a także prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez 

okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku/pisma oraz okres wykonania umowy, a także przez okres 

konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. 

W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym 

ZWiKGZ, podmiotom świadczącym na rzecz ZWiKGZ usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności 

ZWiKGZ oraz archiwom.  

Oświadczam, że dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZWiKGZ, jako Administratora Danych Osobowych, 

informacji o numerze mojego telefonu oraz adresu e-mail w celu związanym z usprawnieniem kontaktu Stron. Oświadczam, że 

administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne 

wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie. 
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Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej ZWiKGZ pod adresem: 

www.zwikgz.pl. 

 

 

 

 

 

       ____________________________________ 
        (podpis Właściciela/Zarządcy) 
 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o tytule prawnym do korzystania z nieruchomości. (na podstawie aktu notarialnego/wypisu z księgi 

wieczystej, wyroku sądu o nabyciu spadku, umowy najmu itp.). 

2. Kserokopia pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do zawarcia umowy. 

3. Pisemne oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu pozostałych mieszkańców o zasadach rozliczania różnic 

pomiędzy wodomierzem głównym wejściowym a wodomierzami lokalowymi. 

4. Wykaz osób korzystających z lokali z podaniem tytułu prawnego do lokalu. 

Lp. Imię i nazwisko Numer lokalu Tytuł prawny 

 

5. Schemat lub projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz 

z określeniem lokalizacji wszystkich punktów poboru wody. 

 

 
 

* - niepotrzebne skreślić  
 


